
 

 
 

10 ZAPOVEDI »TENISPLACA« 

 
1. Zaželjen je človeški, sonaraven in kulturen odnos do ljudi, lastnine, narave … vsega 

živega in neživega na »tenisplacu« in v njegovi okolici. Pokažimo, da smo ljudje in 

se temu primerno tudi obnašajmo! 

2. Igrišči in okolica, ki so v opravljanju tenis kluba Tenis Ruše, so namenjeni uporabi 

članov in ostalih, ki zakupijo termin za igranje tenisa. 

3. Član kluba in Športnega društva Ruše postane vsakdo, ki poravna ustrezen znesek za 

zakup uporabe teniškega igrišča in članarino (5 €) za članstvo v Športnem društvu 

Ruše. S tem je član skupščine oz. občnega zbora sekcije in ima pravico glasovanja na 

rednem ali izrednem zasedanju občnega zbora. 

4. Člani in igralci, ki koristijo možnost zakupa ur, ter udeleženci organiziranih turnirjev, 

so dolžni uporabljati športno opremo, namenjeno za igranje tenisa (obvezna uporaba 

športnih copat za tenis). Umazani tenis copati nimajo česa iskati na klopeh na in ob 

igrišču ter v leseni hiški.  

5. Pred pričetkom igre je potrebno igrišče ustrezno poškropiti. 

6. Časovna toleranca znaša 10 min. Če se nosilec termina 10 minut po začetku termina 

ne pojavi na igrišču, lahko kdorkoli od članov igra na njegov termin. Ura se lahko tudi 

proda nečlanu, ki bi želel igrati.  

7. Po končanem igranju je potrebno igrišče (vse luknje ali kakršnekoli poškodbe, ki so 

nastale na igrišču med igranjem) urediti, počistiti in omogočiti nemoten začetek igre 

nosilcu naslednjega termina. 

8. V svojem terminu lahko igra (-ta) le nosilec (-ca) termina. Društva, klubi, podjetja ipd., 

ki imajo zakupljen termin, morajo podati seznam ljudi, ki bodo koristili termin, v 

Športnem društvu Ruše pa lahko imajo 2 člana.   

9. Uporabniki nočnih terminov ne smejo puščati prižganih reflektorjev po odigranem 

terminu. Termin traja do 22. ure, časovna toleranca je 15 min. V primeru kršitve se 

nosilca termina opozori. Ob naslednji kršitvi se mu odvzame članstvo, s tem pa tudi 

pravica igranja v letu 2014. Njegov termin se lahko proda prvemu zainteresiranemu.  

10. Za upoštevanje pravil so odgovorni vsi člani, ki so dolžni uporabnike igrišč, ki ne 

upoštevajo pravil, opozoriti in opomniti na naše zapovedi. Od članov se tudi 

pričakuje, da se v primeru ugotovitve igranja nečlanov le-te opomni o plačilu igralnine 

in obvesti nekoga iz vodstva. 

       Teniški klub Ruše                                                               Ruše, 29.4.2014 


